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„Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait…”
Mt 13,11

Nagy kérdés: a titok. Amikor elkezdtem 
készülni a mai szolgálatra, ez a szó érin-
tett meg leginkább. Az embert mindig 
vonzza a titok, mindig szeretne belelát-
ni, hogy mi is az, amit elzárnak előle. 
Ha egy borítékon az van, hogy „titkos”, 
legszívesebben nyúlnánk a késért, hogy 
felnyissuk és megismerkedhessünk a 
tartalmával. Isten országának titkait így 
azonban nem lehet megfejteni. Semmi-
képpen nem ennyire egyszerű. A titok az 

ember-Isten összefüggésben sokkal ösz-
szetettebb kérdés, mint emberi viszony-
latban. Először is Istennek nem célja, 
hogy elrejtsen valamit is előlünk, ennek 
ellenére vannak más nehézségek: abból 
kifolyólag, hogy egy másik dimenziót 
kell megértenünk, értelmeznünk. A má-
sik dimenzió ebben az esetben nem egy 
elvonatkoztatott fogalom, hanem sok-
kal inkább arra vonatkozik, hogy Isten 
országa nem e világból való, ezért nem 
feltétlenül az itt megszokott törvények 
vonatkoznak rá. Sőt, a mi világunkra 
vonatkozó törvények is ott „készültek”, 
Istennél, hiszen Ő teremtett. Éppen ezért 
Isten országának a titkai minden titko-
sítás, kódolás és egyebek nélkül is elég 
nehezen érthetőek első ránézésre. Érde-

kes vallástörténeti tény, hogy Jézus ko-
rában nagyon divatosak voltak a miszté-
riumvallások, melyek mind azt hirdették 
magukról, hogy valamilyen titok van 
náluk. Ezek persze mind hamisak vol-
tak, de mégis a kor egész gondolkodá-
sára rányomták bélyegüket. Jézus egy 
régi, de még ma is használatos didakti-
kai elemhez folyamodik: példázatokban 
beszél, abban a reményben, hogy ez se-
gíti a hallgatóságot a megértésben. Az, 

hogy nem csak egy szűk körhöz szól, 
hanem bizonyos segédeszközök igény-
bevételével megpróbálja minél széle-
sebb körben tanításait elérhetővé tenni, 
máris hitelessé teszi. Az akkori tanítók 
éppen az ellenkezőjét tették: csak a köz-
vetlen környezetüknek tették elérhetővé 
a tanítást.
Azonban arra is érdemes kitérni, hogy 
milyen természetű titkokat is kell meg-
érteni. Azoknak a titkoknak a megisme-
résében, melyek a természettudomány-
hoz köthetőek, az emberiség egészen 
szép eredményeket ért el. De nem úgy 
Isten országának és Isten szándékainak 
megértésében! Isten országának a titkait 
nem lehet leírni képletekkel, ember azt 
képtelen megérteni saját erejéből. Jézus 
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azt mondja a tanítványainak, hogy ők 
képesek megérteni példázatok nélkül 
is Isten országának az üzenetét, míg 
másoknak példázatokra van szüksé-
ge. Nem valószínű, hogy a tanítványi 
kör lett volna a legértelmesebb, hiszen 
többségük egyszerű halász ember volt. 
De volt mégis egy nagy előnyük: Isten 
Szentlelke által kijelentette nekik, hogy 
mi is Jézus beszédeinek az értelme, még 
akkor is, ha nem példázatokban hang-
zottak el. Fontos, hogy Jézus nem arra 
hivatkozik, hogy tanítványai mennyivel 
különbek a többieknél, hanem hogy a 
megértés képessége nekik megadatott, 
tehát egy Istentől kapott plusz képesség 
révén képesek Isten országának a titkait 
legalább részben megérteni. Tavaly egy 
konfirmandus csoport járt itt Prágában. 
A lelki alkalmakon, melyeket tartottunk 
velük, arról volt szó, hogy milyen lehet 
a pokol? Én igyekeztem még ezt a kér-
dést is viszonylag pozitív irányból meg-
közelíteni: arra az igére hivatkoztam, 
hogy Isten az őt szeretőknek olyan jót 
készített, „amit szem nem látott, fül nem 
hallott, és ember szíve meg sem sejtett.” 
(1Kor 2,9). Így a pokol is olyan lehet, 
igaz rossz értelemben, amilyennek nem 
is gondoljuk. Ebből is látszik, hogy 
az összes titkot nem fogjuk megérte-
ni. A helyzet egy kicsit talán a diákok 
helyzetére hasonlít. Senki nem várja el 
egy érettségiző diáktól, hogy akár egy 
tudományból is mindent tudjon, de az 
követelményként fogalmazódik meg, 
hogy mindent megtegyen a rábízott tu-
dományterületeken azért, hogy mindent 
megismerjen. Valahogy így van ez Isten 
országával is a földön: senki nem várja 

el, hogy az ember teljesen megismerje,  
de mégis fontos, hogy az ember egész 
életében ismerkedjen vele, és a Szent-
íráson keresztül kutassa és igyekezzen 
minél jobban belelátni. 
A megismerhetetlen titkokon kívül van-
nak megérthetetlen titkok is. Ezek közül 
a legnagyobb Jézus Krisztus. Elrejtett 
titok, hogy Istennél hogyan lehet akkora 
szeretet, hogy egyszülött Fiát adta ér-
tünk. Ezt emberileg sosem fogjuk meg-
érteni, és mégis ez hitünk alapja, nem 
lehet róla megfeledkezni. Itt hiába van 
ismeret, kevés. Nem elég, mert hiába 
tudja valaki, hogy mi történt karácsony-
kor, húsvétkor. A szívben kell lennie 
annak az üzenetnek, hogy „Isten úgy 
szerette a világot, hogy az Ő egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.”(Jn 
3,16) Itt már nem a tudás számít, az is-
meret világa, hanem az, amit Isten az Ő 
Szent Lelke által képes adni nekünk. Ne-
héz, de csodálatos út a keresztyén élet. 
Titkot lehet ezen az úton megismerni, 
az örök élet titkát. Ennek a titoknak a 
megismerése azonban nem megy embe-
ri logika és emberi értelem által, hanem 
csak Isten Szent Lelke segítségével. Az 
ember által elérhető megismerésnek ha-
tára van, és nagyon szép célt is ad sok 
ember életének, hogy ezt a horizontot 
folyamatosan tágítsa. De van egy pont, 
ami után nincs lehetősége az embernek 
saját erejéből új ismeretekre szert ten-
ni. Kérjük hát Istent, jelentse ki nekünk 
azt, amit már nem tudunk saját erőnkből 
megismerni, hogy az se maradjon előt-
tünk sötétségben!                        Ámen!

(Elhangzott 2012- február 12-én.)
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IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„TekInTeTeM  
A HeGyekRe eMeleM: 

HonnAn jön  
SeGíTSÉGeM?
SeGíTSÉGeM  

Az ÚRTól jön,  
AkI Az eGeT  
ÉS A FöldeT  

AlkoTTA.” 

zsolt 121,1-2



Gyülekezetünk
életéből

– Szombaton gyülekeze-
tünk egyik nőtagját baleset 
érte. Kérjük a kedves Olvasót, ismeretle-
nül is hordozza imáiban nőtestvérünket.  
– Február 29-én Éles György megbe-
szélést tart Nt. Miroslav Pfann Libiš-i 
lelkipásztorral. A két gyülekezet közös 
istentisztelet keretein belül szeretné 
felavatni a  Libiš-i templomkertben 
található magyar lelkészsírok mel-
lett elhelyezésre kerülő kétnyelvű 
emléktáblát. Az alkalomra remény-
ség szerint április folyamán kerül sor.  
Az emléktábla költségeihez gyülekeze-
tünk is hozzájárul. 
– Kérjük a kedves Olvasót, hogy tovább-
ra is fohászkodjon gyülekezetünk meg-
erősödéséért – kérjük együtt Urunkat 
bölcsességért, alázatért, útmutatásért, 
egymás iránti szeretetért.

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális
és következő 
foglalkozások témái a következők:
Március 4:
(11.) Mózes meghallja Isten hívását 
(2Móz 1-4)
Március 11:
(12.) A fáraó nemet mond (2Móz 5-14)

Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina, Dienes Kornélia, Hlavács Brocko Tünde.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz

Banki kapcsolat: 7190131205/4000, Számlanév: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)
IBAN CZ7040000000007190131205,  BIC (=SWIFT) SOLACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Klimentská 18, 
3. em. gyülekezeti terem, Prága 1) 
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható. 
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre 
február 22-én 17.30 órai kezdettel  
kerül sor. Cím: Radlická 8. 
(„Krokodilos ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz


